ORDENSREGLER
for alle på PRÆSTEMOSESKOLEN

Sygemelding
Alle forældre opfordres til at ringe sygemelding på kontoret om morgenen. Telefonerne åbner kl.
7.45 – tlf. 7228 2812. Besked vil blive givet til lærerne så hurtigt som muligt. Når barnet
kommer i skole igen, benyttes forældreintra/kontaktbogen til skriftlig dokumentation om
sygeperiodens længde.
Forældreintra/elevintra
Bruges til altovervejende til kommunikationen mellem skole og hjemspecielt, bl.a. ved fritagelse
fra idræt, ved ansøgning om fritagelse for undervisning over en længere periode eller lignende..
Klasselærer eller teamets lærere kan bevilge frihed på maksimalt én dag. Frihed ud over den ene
dag sker hos skolelederen.
Vedr. elektronisk kommunikationspolitik se www.praestemoseskolen.hvidovre.dk
Frikvarterer
I pauserne må eleverne opholde sig indendørs eller udendørs i henhold til aftaler i de enkelte
lærerteam.
Elever i 7.-10. klasse må forlade skolen i 10-frikvarteret, spisefrikvarteret og i mellemtimer. I
mellemtimer må eleverne være i klasselokalet.
Rulleskøjter, løbehjul og lignende må ikke bruges i skoletiden uden særlig tilladelse.
Indendørs ophold
I klasselokalerne eller på gangen foran dette.
Udendørs ophold
I skolegårdene, på boldbanen eller på græsset bag den lille gård. Disse steder må der spilles bold.
Det tilstræbes, at eleverne fra 0. klasse til og med 6. klasse benytter den lille gård.
Fritidshjemmets legeplads må kun benyttes af elever i 0.-6.klasse.
Der må kastes med sne på boldbanen samt på græsarealet bag den lille gård.
Spisepausen
Mælk og mad nydes i eget klasselokale. Efter spisepausen må der ikke være madpapir, madrester
eller mælkekartoner i undervisningslokalerne.

Brug af cykel
Det anbefales, at eleverne først cykler alene fra 3. klasse.
Elever, der cykler til skole, skal benytte cykelstativerne:
0.-6. klasse + Gr1 skal benytte stativerne ved hovedindgangen
7.-9. klasse + Gr2 skal benytte stativerne ved gymnastiksalen.
Man standser på cykelstien på M. Bechs Allé og trækker cyklen til stativet. Skolen opfordrer alle
elever til at benytte cykelhjelm til og fra skole.
På ture og ekskursioner arrangeret af skolen skal alle elever bære cykelhjelm.
Knallertparkering
Knallerter sættes på pladserne ved drengenes gymnastiksal.
Oprydning
Når skoledagen er forbi, sørger eleverne for, at klasselokalet efterlades i pæn stand. Bordene
ryddes, stolene hænges op, gulvet fejes, vinduerne lukkes, gardiner trækkes til side, PC’erne
slukkes, lyset slukkes, og man sikrer, at gangarealet uden for klasselokalet er i orden.
Vis hensyn mod andre og undgå voldsom adfærd.
Hjælp med at holde skolen ren og pæn
Ryd op i lokalerne, på gange og toiletter
Rygning
Det er ifølge lov forbudt for eleverne at ryge på skolen samt udendørs på skolens område.
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner må ikke bruges i undervisningstimerne, med mindre det sker i en faglig
sammenhæng efter aftale med læreren. Ved overtrædelse af denne regel konfiskeres telefonen og
afleveres på kontoret, hvor eleven kan hente den, når skoledagen er forbi. I gentagelsestilfælde
kan telefonen afhentes af forældrene.
Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i frikvartererne.

